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LEDER
Foråret er i gang og forbundsmødet er overstået. Efter kampvalg om dirigentposten, forløb forbundsmødet næsten som
planlagt. Men til afstemningen om formandsposten udfordrede Lars Bjørn fra Ålborg, uden forudgående varsling næstformands/formandskandidaturet. Rolf Lind besluttede derfor, ikke
at gå af som formand og overlade denne post til vores næstformand Morten Holm, som det ellers var varslet. Formandsposten
og næstformandsposten forbliver derfor som i den forgangne
valgperiode.
Både 3D stævner og skivestævnerne er i fuld gang, og rigtig
mange skytter deltager i disse arrangementer. Bredden er vokset, som det ses af et støt stigende medlemstal, og det ses også
på de mange bredde aktiviteter der etableres rundt omkring i
klubberne. Under tema afsnittet kan læses om Bueskydning
Danmarks ny udsendte frivillighedsstrategi, som netop berører
bredden og de mange, der hjælper med at få hjulene til at dreje
rundt.
Bladet har de seneste numre været i forandring i sin form, og
det har kostet en del flere sider end budgetteret, hvorfor august
nummeret udgår.
Læs bl.a. i bladet om Arena Challenge, baneopsætninger og
gode råd til buejægeren der skal på den kommende bukkejagt.
Uanset hvordan du, kære læser bruger din bue, vil jeg ønske
dig en god sommersæson.
Træk og slip
Jes Lysgaard , Redaktør
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Foto: Kaj Frandsen

SKIVESKYDNING
SKIVESKYDNINGSKALENDEREN ER AF PLADSHENSYN UDELADT I DETTE NUMMER
AF BUESKYDNING, MEN DU KAN ALTID TJEKKE KALENDEREN PÅ FØLGENDE LINK:
HTTP://BUESKYDNINGDANMARK.DK/STAEVNER/KALENDER/
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2016
ARENA
CHALLENGE

INTERNATIONAL ARCHERY EVENT
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■ Tekst og foto: Bjarne Laursen

ARENA
CHALLENGE
2016
Silkeborg IF Bueskydning og Aarhus Bueskyttelaug
afholdt i weekenden 13.-14. februar Arena Challenge
2016 i Arena Midt i Kjellerup, Midtjylland.
Arena Challenge er et nyt tiltag fra de to klubbers
side. Tiltaget er sat i gang, da de to klubber har et ønske om at markere bueskydningssporten herhjemme
kraftigere og samtidig forsøge at skabe et årligt tilbagevendende internationalt stævne, som kan tiltrække
skytter fra hele verden. Allerede i år havde vi deltagere fra Tyskland med og de gjorde det godt. Derudover
var det lykkedes at tiltrække stort set hele den danske
topelite inden for bueskydning, hvor bl.a. den nyslåede verdensmester Stephan Hansen også var med.

For at gøre det anderledes og dermed mere attraktivt, havde de to klubber arrangeret en alternativ skydecyklus, således, at alle skytter fik maksimal skydning ud af stævnet.
Arena Challenge blev som tidligere nævnt gennemført i Arena Midt i Kjellerup, hvor der var stillet an til et
par gode dage med masser af skydning og god underholdning og spænding.
Alle tilmeldte deltagere skød en traditionel kvalifikationsrunde. På baggrund af denne blev de bedste
skytter udtaget til ”The Arena Challenge”, hvor der
Fortsættes på side 10
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som noget sjældent i Danmark, var pengepræmier til
de tre bedste i hver klasse.
Resten gik videre til ”The Second Challenge”, hvor
man også skød om placeringer, som også havde præmier i form af ting fra vores sponsorer.
Finalerne blev afgjort på dertil opstillede finalebaner, således tilskuerne kunne sidde på tribunerne og
følge med i skydningerne pil for pil.
Sådan en opstilling ser man normalt kun ved de
større internationale stævner, men det blev vurderet,
at det ville være en god måde, at gøre det på, da det
ville skabe en bedre stemning omkring finaleskydnin-

gerne, samt det ville gøre finaleskydningerne langt
mere publikumsvenlige.
Arena Challenge havde allerede ved første afholdes
flere sponsorer, som sponsorerede med både ting og
pengepræmier til stævnet. Det er vi naturligvis utroligt glade for og stolte af i de to klubber. En stor tak til
vores sponsorer.
Derudover fik stævnet allerede i år en rigtig god
mediedækning, da både Midtjyllands Avis og TV2
Midt/Vest dækkede stævnet begge dage. Det kom der
nogle gode artikler og TV indslag ud af både før un-
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Jens Asbach (Tyskland) og Stephan Hansen

RESULTATER:
RECURVE DAMER:
1. Randi Degn (TIK)
2. Jeanette Riis (ÅRH)
3. Kirstine Andersen (HOL)
RECURVE HERRER:
1. Dennis Bager (ARC)
2. Steffen Thorkildsen (ARC)
3. Aske Halskov (AAL)
COMPOUND DAMER:
1. Sarah Sönnichsen (TIK)
2. Erika Anear (TIK)
3. Sasha Rasmussen (TIK)
COMPOUND HERRER:
1. Stephan Hansen (NKB)
2. Patrick Laursen (MFY)
3. Jens Asbach (Tyskland)

der og efter stævnet. Det er vi som arrangører meget
tilfredse med.
Alle skytter fik skudt utroligt mange pile i løbet af
de to dage og var generelt meget tilfredse med stævnet. Det er en flot tilbagemelding at få, set i lyset af at
dette er første gang, at stævnet bliver afviklet.
Arena Challenge afholdes igen i 2017. De præcise
datoer vil blive meldt ud snarest muligt, men det bliver i løbet af første kvartal 2017.
Arrangørerne ønsker at takke alle de frivillige fra de
to klubber og alle deltagerne for at bakke op om stævnet. Vi håber, at vi ses igen til næste år.
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Foto: Jes Lysgaard

3D SKYDNING
3D SKYDNINGSKALENDEREN ER AF PLADSHENSYN UDELADT I DETTE NUMMER
AF BUESKYDNING, MEN DU KAN ALTID TJEKKE KALENDEREN PÅ FØLGENDE LINK:
HTTP://BUESKYDNINGDANMARK.DK/STAEVNER/KALENDER/
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3D STÆVNER
OG REFLEKTIONER OVER
OPSÆTNING
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■ Tekst og foto: Jes Lysgaard

Planlægning af 3D baner

Godt bagstop, om end svært at få pilene ud

Jeg er tidligere blevet beskyldt for at brokke mig over
nogle af 3D banerne, det tager jeg gerne på mig.
Samtidig med at jeg har en stor respekt og er taknemmelig for, at der er frivillige der påtager sig det store
arbejde, det er at planlægge et stævne og gennemføre det.
Men … efter at have deltaget i de første 6 udtagelsesstævner denne sæson, og i langt over 100
3D stævner gennem tiden, har jeg ofte reflekteret
over, hvordan de personer der lægger banerne ud har
tænkt banerne igennem, inden de lægger dem ud.
Nogle baner bærer præg af mange overvejelser, som
positivt smitter af på banen, og kvaliteten af målenes
opsætning, andre baner bærer præg af, at udlæggeren har fundet en morbid fornøjelse i at forestille sig
skytternes forsøg på at ramme målet, og i det skjulte
smilet over forestillingen om at pilene flyver forbi målet for at ende deres dage i en sump eller som småt
brændbart.
Spørgsmålene er for mig, hvad vil man med banen?
Og hvordan vil man præge 3D skydningen i en positiv
retning?
Begge ekstremer fører enten meget tilfredse skytter med sig, og en god energi efterfølgende, eller en
lav tung misfornøjet stemning med sig. Egentlig ikke
at der er noget galt i disse to modsatrettede stemninger. Blot en konstatering af at det er de en bane
kan forårsage blandt skytterne når de kommer ind
efter endt skydning. Derfor ser jeg en tydelig sammenhæng mellem baneplanlæggerens refleksion over
baneudlægningen, eller manglen på samme, som en
måde at samle skytterne og give en god eller dårlig
oplevelse for begyndere såvel som øvede.
Når jeg er blevet skældt ud for at brokke mig, er
det egentlig ikke ment som brok, omend nogle opfatter det sådan, men det er mere ment som undrende
spørgsmål.
Fordi jeg ikke altid kan forstå de bagvedliggende
tanker, stiller jeg ofte kritiske spørgsmål, for at forstå dem. Og kan man ikke svare på, hvad man har ville
med udlægningen af banen, er det efter min bedste
overbevisning, der hvor banen fejler.
Fortsættes på side 16
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Derfor vil jeg i denne artikel stille de undrende
spørgsmål og forsøge at guide læseren gennem mine
refleksioner om det at opstille en 3D bane.
Hvad vil man med en 3D bane?
Nogle af stævnerne er svære, nogle er lette, nogle
stævner er stejle og andre flade. Alle steder hvor der
laves 3D baner, er der mulighed for, at man som baneudlægger tænker over, hvad man vil opnå med banen.
Følgende spørgsmål kan stilles under forberedelsen:
Vil man lave en let begyndervenlig bane, hvor alle
kan være med, og hvor der bliver lavet høje point
blandt eliten?
Vil man have fokus på æstetikken, så banen giver
smukke naturoplevelser?
Familievenlig?
Skal man planlægge banen efter antallet af dyr og
kvaliteten af disse?
Hvordan vil man gerne have stemningen efterføl-

gende? - høj, eller er det ok, at stemningen er lav, og
skytterne brokker sig over sværhedsgraden?
Er det primære fokus på, at stævnet er et udtagelsesstævne? (så skal reglerne følges stringent, da det
giver rigtig meget brok og er røvirriterende (undskyld
mit franske), når der tages dyr ud, fordi udlæggeren
har lavet fejl i udlægningen)
Har man styr på logistikken? Tilmelding, indbetaling
etc.?
Hvem i klubben er den der har overblikket, og ansvarlig for banen og stævnet?
Vil man udnytte terrænet, hvis det lægger an til optiske bedrag i forbindelse med afstandsvurdering?
Vil man søge at tilgodese alle buetyper, og aldersgrupper?
Er det variationen man søger, eller skal banen være
svær på alle mål?
Er det ok, at skytterne ødelægger pilene, hvis der
skydes forbi? (Er der mange stævner, hvor man syntes, at det er ok, at pilene ødelægges ved forbiskud,

Bagstop er en sø, hvor en del pile endte deres liv
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må man regne med, at ikke alle skytter har råd til at
deltage i de forskellige stævner. Er det fair for andre
stævnearrangørere????)
Hvordan ser man på begyndere i skyttegruppen,
skal de have en god eller hård oplevelse?
Hvordan er gruppesammensætningen?
Skal der tages højde for at krumningen på pilebanen
er forskellig fra de letteste langbuer, til de tungeste
barbuer? (Ofte er konsekvensen af en manglende tanke på denne forskel, at en deltager i senior langbueklassen, med en let trækvægt, ikke er i stand til at skyde et mål, uden at skyde ind i lavt hængende grene).
Skal der favoriseres højre eller venstrehåndsskytter
ved nogle af målene?
Spørgsmålene kunne fortsætte. Det væsentlige er,
at man giver sig tid til overvejelserne. Og jeg vil understrege, at der ikke er noget galt med de valg man
træffer. Min pointe er blot, at med overvejelserne kommer den gode bane. Man bør efter min mening, være
flere til at snakke banen igennem. Det viser sig desværre ofte at baneudlæggerens signatur, bliver meget tydelig, speciel hvis der er meget brok over banen.
Dette kan man lige så godt undgå ved at tage snakken
i klubben, inden banen planlægges og lægges ud.

SIDE 17

flere lang/bar/instinktivskytter sammen end compoundskytter. Eksempelvis vil 3 compoundskytter,
bruge den samme tid som 5 langbueskytter. Og deres
konkurrenceoplevelse vil øges meget (min egen holdning, om end jeg ved at mange deler den).
Disse, nogle gange, dyrt købte erfaringer, kan vi lige
så godt lære af. Så den dybe tallerken ikke skal opfindes hver gang.
Min egen holdning til en 3D bane
Banen skal være varieret, der skal vises respekt for
de begyndere, der er med, så de kan ramme de fleste
af målene, det giver en god oplevelse (selv om gennemsnitspointene er højere på sådan en bane, er det
de samme der vinder alligevel), der skal vises respekt
for, at en pil ofte koster omkring 100 kr. derfor bør der
ikke være mere end et eller maksimum to mål, hvor
man ved, at pilene går i stykker eller med sikkerhed
bliver væk, hvis man laver en forbier (selvfølgelig kan
pilene gå i stykker alligevel), terrænet bør udnyttes,
så optiske bedrag kommer før mange lange små mål,
variation i størrelsen på målene, variation i sværhedsgraden på målene – og godt vejr selvfølgelig.
Registrering af point

Erfarings deling og flow
En del klubber har mange erfaringer, og vi ser at nogle
klubber er begyndt at tage ved lære af deres erfaringer, dette kommer der noget godt ud af. Eksempelvis
har Lyngby, som det gode eksempel, taget ved lære
af det stævne de afholdte for et par år siden, hvor antallet af tilmeldinger langt oversteg deres kapacitet,
og derfor trak stævnet tidsmæssigt ud i det uendelige. Konsekvensen heraf var, at de nu er begyndt at
lægge to baner ud, så de forskellige buetyper går på
forskellige baner. Dette har været med til at skabe et
hidtil uhørt godt flow i skydningen. Desuden bliver
skydningen afviklet hurtigere, skytterne oplever flow
uden ventetid, og baneudlæggerene kan samle banen
ind tidligere.
Flow kan også opnås ved at sætte forskellige buetyper sammen. Dette giver dog ofte en ret træls konkurrencesituation, for de fleste skytter, da man ofte
ikke har nogen i gruppen at skyde op imod. Ellers kan
man optimerer konkurrencesituationen, ved at sætte

Desuden er der efterhånden mange måder at registrere pointene på efter skydningen. En af de mest enkle måder, hvis man ikke har computere til rådighed i
skoven, er at lave en stor tavle med en række, der kan
sættes sedler fast i, for hver buetype. Nogle klubber
benytter sig af denne metode, og det er enkelt og giver skytterne og arrangørerne et super godt overblik.
Desuden skal man, ved denne måde at tælle point
sammen på, ikke gøre andet end at lade sedlerne stå
i 15 minutter, for at overholde reglen om at pointene
skal være offentliggjort i 15 minutter inden præmieuddeling. Simpelt…….
Jeg håber, at mine refleksioner, har sat andre refleksioner i gang hos baneplanlæggere og skytter.
Jeg vil opfordre til at fare med lempe på de sociale
medier, hvis man har kritik til banerne. Gå til de personer der har lavet banen, og håb på at de er modtagelig for kritik, så de kan blive klogere, og lære noget.
Kritikken bør selvfølgelig være relevant og konstruktiv.
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Et par bukke er blevet overlistet
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■ Tekst: Jes Lysgaard / Foto: Dennis Paulsen

BUEJAGT
Om ganske kort tid går bukkejagten i gang nærmere
d. 16. maj, og for mange jægere er det et af højdepunkterne på årets jagt. Jeg fangede Dennis Paulsen,
fra dkwai.com i telefonen, mens han var på vej hjem
fra Sverige. Jeg spurgte ham, om hvilke tips han vil
give buejægeren inden den kommende bukkejagt.
Tips fra Dennis Paulsen til bukkejagten
Kend dit terræn, se efter skrab og fejninger og lær
dyrenes vekslerne at kende.
Som buejæger er det vigtigt at kende pladsbukkens
færden. Hvis du ikke er så ofte på terrænet kan et
vildtkamera være en stor hjælp.
Hvis du bruger stige eller hochsits, er det en god ide
at den er mobil, så den kan placeres i forhold til vinden. Får bukken fært af dig, er det umuligt at komme
tæt ind på dyret. Du skal heller ikke vaske dit tøj med
en masse forskelligt der lugter. Luft gerne tøjet så der
er så lidt lugt fra dig som muligt.
Buen skal være i orden. Alt skal fungere som det
skal. Og du skal være fortrolig med grejet. Øv gerne

fra platform inden jagtren. Stil evt. en 3D buk op og
skyd på den fra stigen træn forskellige afstande og
vinkler.
Stigen eller platformen skal være stille, mange gamle stålstiger knirker og skræmmer øjeblikkeligt dyret
væk, hvis der opstår sådanne lyde. Tøjet skal også
være lydløst.
Husk at sikkerheden i stigen er i orden, spænd dig
evt. fast så du er sikker, hvis du rejser dig op til skud.
Spidserne skal være lovlige skarpe.
Tøjet, skal være lidt lysere end omgivelserne, så du
ikke skaber silhuetter og kontraster. Desuden er det
vigtigt at det er lydløst. Det er vigtigt at dække sig
helt til, 3D tøj er godt, hvis det ikke forhindre strengen
i at vandre frit. Træn gerne i det tøj du går på jagt i.
Sidder du oppe i et træ er det vigtigt at du er lysere
end træet, da den mørke kontrast bliver meget tydelig
for dyret.
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Pürsh jagten er spændende, men kræver, at du kende terrænet og dyrenes færden.
Når bukken kommer, skal du være klar inden. Sæt
dig tilrette, så du minimerer dine bevægeler, hvis du
rejser dig op.
Sæt dig korrekt, så du evt. kan skyde siddende, så
du er helt stille.
Skyd ikke til råvildt over 20 meter. Kend dine begrænsninger og find max afstanden for din formåen.
Er det over 20 meter er de fleste bukke for hurtige,
og kan ofte nå at dukke sig, når de hører pilen, uanset
hastigheden på buen. Er buen langsommere end 200
fod pr sekund, er din max afstand måske kun 15 meter, pga. lyden.
Hvis bukken er for langt væk, kan det være spændende at pürche sig til bukken, husk på vinden og sikkerheden i forhold til bagstop.
En lysnock giver ofte et meget bedre billede af, hvor

du træffer dyret, og det kan være meget lettere at finde pilen efter skuddet.
Vent en halv time, inden du går til skudstedet.
Er dyret ramt godt, hjerte lungeskud, kan du godt
starte eftersøgning efter ½ time. Er der grønt sweiss
på pilen, gå aldrig efter dyret, gå i stedet væk fra stedet og tilkald en sweisshundefører.
Er der tydelig rødt sweiss på pilen (lungesweiss er
lyserødt, hjertesweiss er mørkerødt, mavesweiss er
grønt og ildelugtendel og leversweiss er mørkt), kan
du gå godt søge efter dyret, men kun hvis der er tydlige sweissspor fra en ”god” pil. Dyret holder ofte vejret
de første 20 - 30 meter og ved et lungeskud vil der
ofte komme lungesweiss, som først sprøjter ud efter
20 – 30 meter. Er der utydelige spor efter 20 - 30 bør
du tilkalde en sweisshund.
Jeg vil med rådene fra Dennis, ønske alle der skal på
bukkejagt, en god jagt.
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Spor efter pladsbukken

En sweisshund venter på at komme på arbejde
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FRIVILLIGHED

Foto: Kaj frandsen. Frivillige til VM 2015

TEMA:

FRIVILLIGHED

FRIVILLIGHED I BUESKYDNING DANMARK ER TEMA I DE NÆSTE NUMRE AF
BLADET. AFSNITTET HER KOMMER TIL AT FUNGERE SOM TEMAAFSNIT. HAR DU
TEMAER, DU GERNE VIL HAVE BELYST, SKRIV ENDELIG TIL REDAKTIONEN.
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■ Tekst: Kenn Romme Larsen, Udviklingskonsulent, Bueskydning Danmark

FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN
I BUESKYDNING DANMARK
På forbundets årsmøde den 17. april i Odense, blev
Bueskydning Danmarks nye frivillighedsstrategi lanceret, og udleveret i folderformat til forsamlingen.
Samme dag blev strategien også lagt online til fri
læsning på forbundets hjemmeside.
Lanceringen af strategien er den første kulmination
på de seneste måneders opmærksomhed som emnet
frivillighed i bueskydning har fået her i medlemsbladet.

et tema som går hånd i hånd med udviklingen af vores
forbund. Til at understøtte den udvikling er der lanceret en side på bueskydningdanmark.dk med alt hvad
hjertet begærer omkring emnet.
Siderne vil løbende blive opdateret og udvidet med
vigtig viden og værktøjer til arbejdet med frivillighed,
men det er bestemt allerede et besøg værd nu. Siden
byder på den fulde version af strategien, en test til
foreningens-temperaturen, værktøjskasse og links til
endnu mere viden!

Strategien kort fortalt
Vores frivillighedsstrategi er kort fortalt en plan for
hvordan vi organiserer os som forening, med udgangspunkt i det store frivillige arbejde som hver dag
ydes rundt om i organisationen. Strategien kigger på
hvem gør hvad, og hvordan organiserer og håndterer
vi egentlig vores frivillige?
Strategien fastsætter også den måde forbundet
ønsker at understøtte foreningernes arbejde omkring
frivillighed.
Strategien har tre trin:
– Hvad gør vi i dag?
– Hvad vil vi gerne fremover?
– Hvilke konkrete handlinger ønsker vi for at nå
vores mål?
Bueskydningdanmark.dk
Frivillighed i bueskydning vil i de kommende år være

Målsætninger
Bueskydning Danmark håber at Jeres forening er klar
til at tage udfordringen op, tage arbejdshandskerne
på, og sammen med forbundets konsulent arbejde
frem imod en struktureret indsats omkring frivillige
lokalt i foreningen. Det er håbet og ønsket at flere
foreninger, sammen med forbundet, prioriterer emnet
frivillighed og giver det opmærksomhed i takt med
udviklingen af foreningen.
Med det rette fokus, bliver vi endnu bedre til det vi
gør og endnu flere om at løfte!
Start med et besøg på hjemmesiden, læs strategien,
ta testen og find inspiration til at starte arbejdet op.
Du finder siderne omkring frivillighed her:
http://bueskydningdanmark.dk/klubservice/frivillighed/
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■ Tekst: Helle Jacobsen / Foto: Jes Lysgaard

FORBUNDSMØDE 2016
HELLE JACOBSEN HAR SKREVET BESLUTNINGSREFERATET I FORBINDELSE MED DE
VEDTAGENDE ÆNDRINGSFORSLAG OG KAN SES HERUNDER.
Forbundsmøde 2016
Væsentlige vedtagne lovændringsforslag, der alle er
gældende fra d.d.:
FORSLAG 1: Foreninger/medlemmer, der har forfaldne udestående med Bueskydning Danmark, kan ikke
få startret ved DM og regionsmesterskaber. Er udeståendet ikke afviklet senest 3 måneder efter forfald,
kan foreningen ikke deltage i åbne stævner arrangeret under Bueskydning Danmark.
FORSLAG 2: Forbundskontingent opkræves nu af
klubberne 1.3 og 1.9 (mod tidligere 1.6 og 1.12 – dvs.
i 2016 opkræves 1.6 og så igen 1.9)
FORSLAG 3: Der er nu skydemærker til 3D runden –
Pointkrav som foreslået – dog med en mindre ændring
for Barbue. Bronze og sølv uddeles med alm. godkendte stævner – guld og elite kun ved stævner arrangeret
af Bueskydning Danmark.

FORSLAG 4: Det er nu muligt for foreninger, der ikke
har skytter nok til selv at danne fuldt hold – at danne hold på tværs af foreninger. I det første år er det
en prøveordning, der kun gælder for bar- og langbuer. Efter Forbundsmødet 2017 tages stilling til, om
det også skal være gældende for andre divisioner.
Hold dannes efter disse regler: De tre bedste af en
forenings/gruppe af foreningers skytter inden for en
division/aldersklasse/køn danner hold ved et stævne.
Kan en forening stille med flere hold, dannes holdene
efter skytternes individuelle placeringer. Kan en forening ikke stille med et hold er det muligt for foreningen at danne gruppe med andre foreninger for at stille
med et gruppe-hold. Desuden kan en forenings skytter, der ikke placeres i foreningens egne hold, indgå i
gruppe-hold med øvrige foreninger. Gruppe-hold dannes efter skytternes individuelle placeringer. Danske
holdrekorder skal være sat af klubhold.

Der var fyldt op til forbundsmødet.
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FORSLAG 5: Det er nu tilladt for arrangerende foreninger at tilbyde individuel tilmelding til stævner
(dvs. elektronisk tilmelding). Det skal dog stadig være
tilladt for deltagende klubber til DM’er at tilmelde
klubvis.
FORSLAG 6B: Der er blevet lempet i kravene for ansigters placering på måtter.
FORSLAG 7: DM kan nu frit lægges i tidsrummet medio februar til ultimo marts (tidl. muligt at lægge dem
indtil medio april)
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Forslag 10: Sort pind til national buejægerklasse ved
3D stævner genindføres.
FORSLAG 11: 3D dyret skal placeres således, at hele
dyret er synligt fra skydepindene for alle skytter, med
undtagelse af National buejæger (sort pind), hvor blot
lunge og hjerte regionen skal være fuldt synlig.
FORSLAG 12: Til 3D stævner bør der være 2 dommer
– min. 1 pr. bane – Til mesterskaber skal der være 2
dommere og dommerformand.
Endeligt kan det oplyses, at DM for Masters Inde vil
blive afholdt i Arcus i 2017 – og til Forbundsmødet i
2017 vil der så blive taget endeligt stilling til, om det
skal være et fast mesterskab.
Uddeling af hædersbevisninger:
I anledning af Forbundets 75 års jubilæum blev Arne
Jacobsen udnævnt til æresmedlem. Arne Jacobsen tilhørte Verdenselitens Top 10 gennem en 10-årig periode, fra slut 60´erne til slut 70’erne, og foruden flere
VM rekorder, modtog han også BT’s guldmedalje i 1971
for årets fornemste idrætspræstation (den pris som
siden er blevet afløst af DIFs og JYLLANDSPOSTENS
årspris, som Maja Jager modtog i 2013). Arne Jacobsen
kunne pga. sygdom desværre ikke selv være til stede.
Tanja Amdi Jensen, TIK Bueskydning fik Ungdoms
pokalen gr. sine resultater i 2015
Stephan Hansen, Nykøbing F Bueskyttelaug fik
Jubilæumspokalen gr. sine resultater i 2015
Erik Laursen, Silkeborg Bueskyttelaug, fik en Bronze
nål for sin store indsats for bueskydning gennem mange år.

Erik Laursen, Silkeborg Bueskyttelaug, fik en Bronzenål for sin
store indsats for bueskydning gennem mange år.
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TIPS OG
GREJ-NYT
Denne side er ny og her vil det nyeste grej og tips fra skytter og forhandlere få mulighed for
at blive vist frem.
Er du skytte og ser du noget spændende grej, som du ikke har set før, tag gerne et billede og
fortæl hvad det koster og hvor du har set det. Bladets annoncører har dog første ret på siden.
Men der er åbnet op for, at alle kan bidrage til Tips og Grej-nyt siden. Redaktionen forbeholder
sig ret til at sortere i det indkommende materiale.
Har du tips til noget der kan lette bueskytten, kan du også bidrage til siden.

AVALON SKYDESKIVESTATIV
STÅL TIL 80 CM SKIVE
AVALON SKYDESTATIV ER MEGET LET AT ANVENDE
OG PRAKTISK I BRUG. DETTE STATIV PASSER TIL EN
80 CM SKIVE
PRIS: DKK 379,00

Set hos Pamhule jagt og fiskeri.
http://www.iversen-import.dk/

LANSKY SLIBER BLADEMEDIC
BLADE MEDIC KNIVSKÆRPER ER DEN FØRSTE
SLIBER DER KAN KLARE REPARATIONER PÅ ALLE
TYPER AF KNIVBLADE. DET ER SOM AT HAVE ET
KOMPLET SLIBESÆT I LOMMEN - I STAND TIL AT
SLIBE LIGE ELLER SAVTAKKEDE KNIVE, GUTHUG
O.S.V...
PRIS: DKK 229,00

Set hos Pamhule jagt og fiskeri.
http://www.iversen-import.dk/
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NY DANSK SEMILANGBUE
Jeg (Jes Lysgaard) har haft den fornøjelse at hjælpe Niels Peter Nielsen fra Hillerød
– Wikingbuen, med at designe en semilangbue. Prototypen lover godt, og vil kunne
købes på bestilling hos Niels Peter fra sent efterår 2016.
Prisen vil ligge på ca. kr. 7500,- mere info om bestilling vil komme.
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NICE TO KNOW
KURSER
BUESKYDNING DANMARK UDBYDER NU GRUNDTRÆNER
– MODUL A, 2 STEDER I LANDET SIDST I MAJ MÅNED
OBS! DER ER MAX 18 PLADSER PR. KURSUS
Bueskydning Danmarks træneruddannelse har efter udgivelsen og implementeringen af ATK bue været under
renovation. Selve strukturen for vores træneruddannelse er lavet om, materialet til de enkelte kurser bliver
redigeret, og undervisningsformen på kurserne får et nyt og mere dynamisk format. Ændringerne skulle meget gerne give vores slutprodukt et løft, og sikrer at trænerne rundt om i klubberne bliver bedre klædt på til
opgaven som træner.
Tjek hvor og hvornår på linket her: http://bueskydningdanmark.dk/grundtraenerkurser-paa-plakaten/

SLUTSTILLING FOR
SKIVESKYDNINGSLANDSHOLDET
Der har nu været afholdt fem udtagelsesstævner 2016 for skiveskydning senior landshold. I vedhæftede ses
slutstillingen. Skytterne har fået points ud fra deres kvalifikationsscore, placering i kvalifikation og matchskydninger. Du kan læse om pointssystemet på siden her
For dame compound og herre recurve er slutstillingen lig med udtagelse til hhv. EM (for de 3 bedste) og
World Cup 3 (for de fire bedste).
For herre compound bruges udtagelsesstævnerne også som baggrund for udtagelse. Resultater og observationer er med at at give den sportslige ledelse et indtryk af den nuværende form og det fremadrettede potentiale. Formålet er at kunne sætte det stærkeste hold. Det er samme procedure, der gælder for dame recurve.
Udtagelsen af disse to hold til EM og WC3 vil den sportslige ledelse drøfte i den kommende tid.
Se slutresultaterne på side 30
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ETHAFOAM

®

Det perfekte skivemateriale
til alle former for bueskydning

•
•
•
•
•
•

SUPER SLIDSTÆRKT
VANDTÆT - TÅLER AL SLAGS VEJR
NÆNSOM VED PILENE
NEMT AT ARBEJDE MED
ØKONOMISK
RING FOR NÆRMESTE FORHANDLER

GRANBY FOAM AS
TELEFON 54 77 81 32
WWW. GRANBYFOAM.DK

Gimli-store.dk
- håndsektioner - fingerlapper - pileudtrækker - faner - nocker - spidser stabilisator - dæmper - V-bar - buestativer - buetasker - skydehandsker - faneapparater - fingerslynger - gripmaker - scopes - sigter - sigtenåle - armbeskytter
- bueben - strengemåler - umbraco-sæt - pile - strenge - lim - voks plunger - pilehylder - clicker - pilekogger - kisser - ansigter
bueopspænder - compoundbuer - nocker - træningsbånd peeps - brystskjold - releaser - begyndersæt - osv.

Stavtrupvej 34 B - 8260 Viby J. Tlf. 2241 5790. Mail: gimli@gimli-store.dk
(Indkørsel fra Ormslevvej 269).
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SLUTRESULTATERNE:

Udtagelsesstævner	
  2016
Slutstillingen
03/apr 09/apr 10/apr 16/apr Totalt
Slut	
  resultat Placering
0
26
32
0
58
58
4
14
8,5
0
18
64,5
64,5
2
14
17,5
14
15,5
61
61
3
28
16
20
18,5
98,5
82,5
1
0
0
0
0
0
8
0
10
8
38
38
5

Herre	
  compound
Stephan	
  H
Martin	
  D
Patrik	
  L
Andreas	
  D
Torben	
  J
Jan	
  B

02/apr
0
24
0
16
0
12

Dame	
  compound
Tanja	
  J
Sarah	
  S
Erica	
  E
Katja	
  M

02/apr 03/apr 09/apr 10/apr 16/apr Totalt
Slut	
  resultat Placering
30
34
25
26
20
135
115
1
12
22
34
34
0
102
102
2
20
26
20
16
26
108
92
3
8
8
9
8
12
45
37
4

Herre	
  Recurve
Johan	
  W
Casper	
  L
Bjarne	
  L
Nikolaj	
  W
Dennis	
  B
Martin	
  L
Claus	
  A
Steffen	
  T
Mads	
  A

02/apr 03/apr 09/apr 10/apr 16/apr Totalt
Slut	
  resultat Placering
17
26
15,5
32
0
90,5
90,5
1
17
16
20
14
24
91
77
2
16
18
21
0
14
69
69
3
9
0
0
12
0
21
21
5
0
12
4
10
8,5
34,5
34,5
4
1
0
4
0
0
5
5
7
0
0
0
0
0
0
0
0
3,5
0
13,5
17
17
6
0
0
0
0
0
0
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NÆSTE NUMMER:
Næste nummer udkommer i juni 2016
Da bladet de seneste måneder har været mere fyldigt end normalt,
udkommer der ikke noget nummer i juli og august 2016
Deadline for juni nummeret er 15. maj

BUESKYDNING DANMARKS
BESTYRELSE
FORMAND

BREDDEANSVARLIG

UDVALG

Rolf Lind

Hans Lassen

DOMMERUDVALGSFORMAND

Tlf. 4352 5592

Tlf. 2460 9476

Lis Lassen

formand@bueskydningdanmark.dk

bredde@bueskydningdanmark.dk

Tlf. 4035 8068

NÆSTFORMAND

BESTYRELSESMEDLEM

Morten Holm-Nielsen

Sanne Rahbek

ORDENS-OG AMATØRUDVALGSFORMAND

Tlf. 2929 7232

Tlf. 3060 3509

Erik Hjortebjerg

viceformand@bueskydningdanmark.dk

bestmedlem1@bueskydningdanmark.dk

Tlf. 6618 8766

ØKONOMI

BESTYRELSESMEDLEM

Bente Nielsen

Jan Jager

LOVUDVALGSFORMAND

Tlf. 2518 0916

Tlf. 2167 2197

Flemming Skjoldborg

finans@bueskydningdanmark.dk

bestmedlem2@bueskydningdanmark.dk

Tlf. 8991 2010

ELITEANSVARLIG

BESTYRELSESMEDLEM

Klaus Lykkebæk

Bjarne Strandby

Tlf. 2518 0306

Tlf. 8680 2159 / 2242 7586

elite@bueskydningdanmark.dk

bestmedlem3@bueskydningdanmark.dk

dommer@bueskydningdanmark.dk

ao@bueskydningdanmark.dk

lov@bueskydningdanmark
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